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OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
 
Datum: 30.10.2019 
 

Zadeva: POBUDE IN VPRAŠANJA 
 
 
V skladu z 21. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 27. ter 29. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) posredujem odgovore 
na 
 

POBUDE IN VPRAŠANJA 
 
članov Občinskega sveta Občine Radovljica in informacijo. 

 
 
 
 
 

Ciril Globočnik l.r. 
ŽUPAN 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 21.10.2019 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 7. seji prejela vprašanje svetnika Darka Marolta 
glede prodaje zemljišč pod Voljčevim hribom. Župan je za odgovor na podlagi drugega 
odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA DARKA MAROLTA 
 
Predmetni parceli, ki sta bili predmet razpisane javne dražbe, sta bili uvrščeni v plan prodaje 
nepremičnega premoženja Občine Radovljica za leto 2019 (priloga sprejetega proračuna).  
 
V plan prodaje sta bili parceli uvrščeni na podlagi podatkov o namenski rabi in ugotovitve, da 
parceli predstavljata prosti nepremičnini, ki jih občina trajno ne potrebuje za opravljanje 
svojih nalog. Tako ravnanje občinam nalaga Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) v 5. členu (načelo 
gospodarnosti). 
 
Po objavi javne dražbe je bilo ugotovljeno, da je bil za predmetni zemljišči sprejet Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi Oble Gorice in Voljčevega hriba za naravna 
spomenika (DN UO, št. 43/2014), ki pa ga kasneje sprejeti in sedaj veljavni Prostorski red 
občine Radovljica ni upošteval. Zaradi ugotovljene neskladnosti odlokov smo nameravano 
prodajo nemudoma ustavili. Obe predmetni parceli bomo tudi izločili iz načrtov razpolaganja. 
 
 
Pripravil: 
Dominik Skumavec, vodja 
Referata za gospodarjenje z nepremičninami 
 
 Alenka Langus l.r. 
 Direktorica občinske uprave 
 
 
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 28.10.2019 
 
Direktorica občinske uprave je na 7. seji prejela vprašanje svetnice Brede Poličar o višini 
najemnine, ki jo občina prejema od javnih srednjih šol za najem zunanjih igrišč. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNICE BREDE POLIČAR 
 
Občina Radovljica vzgojno-izobraževalnim ustanovam, ki delujejo na njenem območju, drugim 
institucijam, ki delujejo v javnem interesu, in vsem uporabnikom, ki vadbo izvajajo prosto, 
neorganizirano, izvajanje njihovih športnih aktivnosti na javnih zunanjih športnih površinah 
omogoča brezplačno.  
 
 
Pripravila: 
Romana Šlibar Pačnik, višja svetovalka 
za družbene dejavnosti  
 

Tanja Pogačnik l.r. 
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti 

 
 
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 21.10.2019 
 
Direktorica občinske uprave je na 7. seji prejela vprašanje svetnice Brede Poličar, ali je 
občina državi ponudila v odkup svoj del lastništva športne dvorane pri gostinski šoli. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNICE BREDE POLIČAR 
 
Športna dvorana Srednje gostinske in turistične šole Radovljica (SGTŠ) je samostojen 
posamezni del stavbe 710 k.o. 2156 - Radovljica z ID oznako 2156-710-2. Lastniški delež 
občine znaša 19/100. Lastniški del Republike Slovenije znaša 81/100. Svoj lastniški del je 
občina s sklepom oddala v upravljanje SGŠT. Nepremičnina je urejena v zemljiški knjigi. 
 
Lastniški delež občine na Športni dvorani SGTŠ izhaja iz udeležbe Občine Radovljica pri 
gradnji šole in pripadajoče športne dvorane. Občina je za navedeno investicijo prispevala 
zemljišče, gradbena dela in opremo pa je zagotovila Republika Slovenija. Po obračunu 
posameznih vložkov je bil določen tudi delež lastništva Občine Radovljica na delih stavb. 
 
Občina svojega deleža do sedaj še ni ponudila v odkup državi. Morebitna odločitev o prodaji 
deleža občine bi morala temeljiti na ekonomski študiji upravičenosti take prodaje. Do sedaj 
občinska uprava še ni dobila pobude za ugotovitev smotrnosti prodaje oziroma je še vedno v 
veljavi odločitev Občine Radovljica iz časa izgradnje šole, da je Občina Radovljica na SGTŠ 
udeležena kot soinvestitor. 
 
 
Pripravil: 
Dominik Skumavec, vodja 
Referata za gospodarjenje z nepremičninami 
 
 Alenka Langus l.r. 
 Direktorica občinske uprave 
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 24.10.2019 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 7. seji prejela pobudo, naj se svetnikom predstavi 
vsebina sporazuma v zvezi z nadgradnjo železniške proge Kranj – Jesenice, in vprašanje o 
odzivu investitorja na poziv občinske uprave, da projekt oz. projektno dokumentacijo 
predstavi predstavnikom lokalne skupnosti. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 
31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA ANDREJA POTOČNIKA 
 
Vsebina sporazuma v zvezi z nadgradnjo železniške proge št. 20 na odseku Kranj – Jesenice, 
ki opredeljuje ukrepe, ki se nanašajo na skupne investicije podpisnic sporazuma, je bila 
predstavljena že v obrazložitvi načrta razvojnega programa (NRP) 055100 - Prilagoditev cest 
ob nadgradnji železniške infrastrukture ob sprejemanju proračuna za leti 2019 in 2020, ki ga 
je občinski svet sprejel na 4. seji 25.3.2019:  
Namen in cilj 

Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI, v okviru izvedbe investicije nadgradnje proge št. 20 
Ljubljana-Jesenice-d.m., na odseku med Kranjem in Jesenicami, ki je predvidena v letu 2020 
in 2021, izvesti investicijske ukrepe za zagotavljanje dviga kategorije na celotnem odseku 
proge, povečanje zmogljivosti proge, odprave ozkih grl, povečanje hitrosti, skrajšanje voznih 
časov, povečanje varnosti vseh udeležencev v prometu in zmanjšanje negativnih vplivov 
prometa na okolje. Na območju občine Radovljica so predvideni naslednji posegi: 
- ukinitev treh nivojskih prehodov označenih samo s prometnim znakom Andrejev križ in sicer 
NPr v km 604+587 (območje Podnart), NPr v km 606+105 (območje Zaloše) in NPr v km 
606+949 (območje Zaloše) z ureditvijo nadomestnih dovoznih poti; 
- ukinitev zavarovanega NPr v km 604+789 (območje Podnart);  
- izgradnja novega podvoza za potrebe prometa osebnih vozil, tovornega in peš prometa, v 
približnem km 604+587 (območje Podnart); 
- izgradnja nadomestne javne poti ob desni strani železniške proge, vključno s premostitvenim 
objektom preko potoka Lipnica, od novega podvoza v približnem km 604+587 (območje 
Podnart) do ukinjenega zavarovanega NPr v km 604+789 (območje Podnart); 
- izgradnja novega podvoza za potrebe prometa osebnih vozil, tovornega in peš prometa, v 
približnem km 606+949 (območje Zaloše); 
- izgradnja nadomestne javne poti ob železniški progi, na desni strani proge, od novega 
podvoza v približnem km 606+949 (območje Zaloše) do ukinjenega NPr v približnem km 
606+105 (območje Zaloše);  
- rekonstrukcija obstoječega nadvoza nad železniško progo v območju železniškega 
postajališča Radovljica, v km 614+695; 
- prestavitev peronske infrastrukture v območju železniškega postajališča Radovljica, iz 
obstoječe desne strani proge na levo stran proge; 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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- utrjevanje in stabilizacija obstoječe brežine na kateri stoji obstoječ cestni nadvoz nad 
železniško progo v Radovljici; 
- ureditev podhoda za pešce in kolesarje v približnem km 615+500 (območje Radovljica - 
Poljska pot); 
- izgradnja dveh prebojev ob obstoječem podvozu pod železniško progo, za ločeno vodenje 
peš prometa in kolesarskega prometa v km 616+337 (območje Lesce). 
V letu 2019 bo DRSI izdelal še strokovno podlago za možnost izvedbe:  
- novega podvoza za potrebe prometa osebnih vozil, tovornega prometa (intervencijska 
vozila), kolesarskega ter peš prometa v območju postaje Lesce–Bled; 
- novega izvennivojskega dostopa na perone v območju postaje Lesce – Bled. 
V primeru možnosti izvedbe novega podvoza v območju postaje Lesce – Bled, se istočasno 
ukine nivojski prehod čez železniško progo na Alpski cesti. (pripomba: možnost izvedbe 
omenjenih ukrepov na območju železniške postaje Lesce v podpisanem sporazumu niso bili 
zajeti!) 
Stanje projekta 

V začetku leta 2019 je predviden podpis sporazuma med DRSI, JŽI in občino Radovljica, o 
sodelovanju pri izvedbi investicij vezanih na nadgradnjo proge na odseku med Kranjem in 
Jesenicami. Planirana sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije in 
pridobivanje zemljišč za potrebe izvedbe predvidenih posegov. 
Vpogled v dokument je mogoč na Oddelku za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije, pri 
vodji oddelka Borutu Bezjaku. 
 
Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) je za namen nadgradnje železniške proge št. 20 na 
odseku Kranj – Jesenice že izdelala projektno dokumentacijo, ki se nanaša na obnovo proge 
izključno na območju zemljišča v lasti RS. DRSI je na našo prošnjo že odobrila objavo 
projektne dokumentacije nadgradnje železniške proge na občinski spletni strani. S tem bo 
omogočen ogled projekta vsej zainteresirani javnosti. DRSI se je tudi zavezala, da bo v 
primeru zagotovitve sredstev za izvedbo nadgradnje gorenjske železniške proge v državnem 
proračunu za leti 2020 in 2021 projekt predstavila zainteresirani javnosti. 
 
 
 
 
 

Mag. Borut Bezjak l.r. 
Vodja Oddelka za infrastrukturo,  

okolje, prostor in investicije 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 22.10.2019 
 
Župan, direktorica občinske uprave in predsednica Odbora za zdravstvo in socialno varstvo so 
na 7. seji prejeli vprašanje svetnika Maksimiljana Kalana o razpoložljivosti družinskih 
zdravnikov v radovljiški občini, obravnavi fizioterapevtskih uslug ter naboru ukrepov za 
odpravo zaznanih pomanjkljivosti. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. 
člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA MAKSIMILJANA KALANA 
 
Občinska uprava Občine Radovljica je za odgovore na zastavljena vprašanja svetnika 
zaprosila Zdravstveni dom Radovljica. Prejeli smo odgovor, ki ga v celoti prilagamo. 
 
Odbor za zdravstvo in socialno varstvo bo pobudo obravnaval na svoji naslednji seji. 
 
 
Pripravila: 
Mojca Ahčin, višja svetovalka  
za družbene dejavnosti 
 
 

                       Tanja Pogačnik l.r. 
                        Vodja Oddelka za družbene dejavnosti 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 24.10.2019 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 7. seji prejela pobudo, da se občinskemu svetu 
poroča o stanju projekta nadgradnje oz. obnove železniške proge pred vsako sejo ter predstavi 
projekte, ki jih bo občina izvedla vzporedno, da predstavniki investitorja in projektantov 
predstavijo plan nadgradnje občinskemu svetu ter na zborih krajanov in da se občinskemu 
svetu predstavijo predvideni ukrepi za zmanjšanje vplivov na zdravje in premoženje ljudi med 
gradnjo proge. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine 
Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA MAKSIMILJANA KALANA 
 
Vlada RS v državnem proračunu za leti 2020 in 2021 ni zagotovila sredstev za realizacijo 
nadgradnje železniške proge št. 20 na odseku Kranj – Jesenice. Župani občin, kjer naj bi 
potekala nadgradnja železniške proge, so 25.9.2019 Ministrstvu za infrastrukturo in Direkciji 
RS za infrastrukturo (DRSI) poslali skupno protestno pismo z zahtevo za zagotovitev sredstev 
za omenjeni projekt. DRSI je z dopisom 9.10.2019 Občino Radovljica obvestila, da si bo 
skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo še naprej prizadevala zagotoviti finančna sredstva za 
nadgradnjo omenjenega odseka železniške proge v obdobju zapore železniške proge v letih 
2020 in 2021. Dejstvo je, da izvedba nadgradnje železniške proge v času zapore proge 
predstavlja za približno tretjino nižje stroške kot v času obratovanja proge, medtem ko 
gradnja nadvozov, podhodov in podvozov predstavlja do 50% nižje stroške.  
 
DRSI je za namen nadgradnje železniške proge št. 20 na odseku Kranj – Jesenice že izdelala 
projektno dokumentacijo, ki se nanaša na obnovo proge izključno na območju zemljišča v 
lasti RS. DRSI je na našo prošnjo že odobrila objavo projektne dokumentacije nadgradnje 
železniške proge na občinski spletni strani. S tem bo omogočen ogled projekta zainteresirani 
javnosti. DRSI se je tudi zavezala, da bo v primeru zagotovitve sredstev v državnem 
proračunu 2020 in 2021 za izvedbo nadgradnje gorenjske železniške proge projekt predstavila 
zainteresirani javnosti. 
 
Občina je po podpisu sporazuma z DRSI in SŽ-Infrastruktura začela z aktivnostmi, ki se 
nanašajo na pridobivanje projektne dokumentacije za infrastrukturne objekte, ki so predmet 
sporazuma. Občina je naročila in pridobila idejno zasnovo (IZP) za premostitveni objekt 
preko železniške proge v Radovljici in naročila projektno dokumentacijo (IZP, DGD in PZI) 
za navezovalno cesto na novi podvoz v naselju Ovsiše in premostitveni objekt čez potok 
Lipnica za potrebe izvedbe nadomestnega hišnega priključka do objekta Podnart 15 in 16, 
zaradi ukinitve nivojskega prehoda čez železniško progo. Slednje je tudi pogoj Slovenskih 
železnic za izdajo njihovega soglasja h gradnji pločnika ob državni cesti v Podnartu.  
 
Pri izdelavi projektne dokumentacije za premostitveni objekt preko železniške proge v 
Radovljici smo naleteli na težavo, saj je pristojna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije (ZVKDS) izdala kulturnovarstvene pogoje, ki ne dovoljujejo gabaritnih in višinskih 
sprememb pri rekonstrukciji obstoječega nadvoza čez železniško progo, in hkrati pogojuje 

http://www.radovljica.si/
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tudi ohranjanje celotne kamnite podporne konstrukcije. Posledično to pomeni, da je treba 
železniško progo poglobiti v dolžini nekaj kilometrov. Geomehanske raziskave na območju 
nadvoza predvidevajo temeljenje nadvoza s pomočjo do 18 m dolgimi piloti. V primeru 
novogradnje to ni problem, pri rekonstrukciji obstoječe kamnite podporne konstrukcije in 
stabilizaciji drseče zemljine pod njo pa to predstavlja izjemno drag poseg. Izdani 
kulturnovarstveni pogoji ne nazadnje onemogočajo tudi zagotavljanje prometne varnosti z 
omejevanjem širine nadvoza. Občina je namreč zaradi zagotavljanja prometne varnosti v 
projektni nalogi za rekonstrukcijo nadvoza postavila izhodišče, ki predvideva projektiranje 
cestišča z umestitvijo dveh voznih pasov za srečevanje dveh osebnih vozil in ločeno 
enostransko površino za pešce. V zvezi z nastalo težavo trenutno potekajo aktivnosti v želji da 
se poišče taka rešitev, ki bo sprejemljiva tudi za ZVKDS. 
 
Ko bo projektna dokumentacija pripravljena do te mere, da bodo pridobljena mnenja vseh 
mnenjedajalcev, bo možna tudi prestavitev projekta občinskemu svetu oziroma zainteresirani 
javnosti. Šele končna faza projektne dokumentacije, ki jo predstavlja projekt za izvedbo 
(PZI), omogoča, da se poda tudi končno projektantsko oceno investicije in katastrski elaborat 
s predvidenimi odkupi zemljišč, potrebnih za realizacijo investicije. 
 
Terminski plan nadgradnje železniške proge in problematika transporta materiala in opreme 
za potrebe obnove železniške proge in gradnje novih podvozov, podhoda in nadvoza so 
podani v odgovoru na vprašanje glede zapor cest zaradi obnove železniške proge Podnart – 
Lesce in ukrepih za zavarovanje občinskih cest.  
 
Zmanjšanje vpliva gradnje na okolje ter zdravje in premoženje ljudi je zakonsko določeno in 
praviloma v obliki navodil podano v projektni dokumentaciji.  
 
 
 
 
 

Mag. Borut Bezjak l.r. 
Vodja Oddelka za infrastrukturo,  

okolje, prostor in investicije 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 24.10.2019 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 7. seji prejela vprašanja o zaporah cest zaradi 
obnove železniške proge Podnart – Lesce in ukrepih za zavarovanje občinskih cest. Župan je 
za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil 
občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJA SVETNIKA MAKSIMILJANA KALANA 
 
Ob vsaki gradnji cestne in komunalne infrastrukture, kjer je to potrebno, izbrani izvajalec 
gradbenih oziroma strojnih del pripravi elaborat začasnega vodenja prometa v času gradnje. 
Ta določa lokacije in način izvedbe delne ali popolne zapore ceste, začasne obvoze idr.. 
Elaborat izvajalec skupaj z vlogo za pridobitev soglasja občinske uprave odda pristojnemu 
oddelku občinske uprave. Uprava nato pregleda elaborat in v primeru pozitivnega mnenja izda 
odločbo o začasni zapori ceste. Ob večjih in daljših zaporah, predvsem pa pri popolni zapori 
določenega odseka ceste, občinska uprava o tem obvesti javnost preko medijev in občinskega 
spletnega portala.  
 
Vprašanje, ki se nanaša na zagotavljanje nadomestnega javnega potniškega prevoza v času 
nedelovanja železniškega prometa na odseku, kjer naj bi potekala nadgradnja železniške 
proge, je v pristojnosti Slovenskih železnic. Glede na to, da zgledno poskrbijo za nadomestni 
potniški prevoz že ob izrednih dogodkih, ki so posledica naravnih in prometnih nesreč, 
predvidevamo, da bodo to storili tudi ob nadgradnji železniške proge, saj je predviden datum 
zapore proge znan že od lanskega leta.  
 
Obnova oziroma nadgradnja železniške proge št. 20 na odseku Kranj – Jesenice naj bi 
potekala izključno na zemljiščih v lasti RS, ki so v upravljanju Slovenskih železnic. Tudi 
večji del transporta materiala in opreme za obnovo železniške proge naj bi potekala po 
železniški progi. Izjemo pri obnovi predstavlja gradnja novih podvozov in nadvozov, kjer naj 
bi transport materiala in opreme večinoma potekal po cestah. Za primerjavo naj omenimo, da 
so predvideni podvozi pod železniško progo glede velikost primerljivi z večjo enodružinsko 
hišo. Izjema je cestni nadvoz čez železniško progo v Radovljici, ki pa predstavlja del 
občinskega cestnega omrežja, ki je ravno na tem odseku v zelo slabem stanju. V občinski 
upravi smo mnenja, da gradnja dveh podvozov, enega podhoda in nadvoza na območju občine 
Radovljica obstoječih občinskih cest ne bo obremenjevala do te mere, da bodo občinske in 
tudi državne ceste popolnoma uničene. Poleg tega je običajni postopek, da se pred začetkom 
večje gradnje evidentira obstoječe stanje cest (s fotodokumentacijo oziroma snemanjem cest) 
in ponovno po končani gradnji. Če se izkažejo odstopanja v poškodovanosti obstoječih 
cestnih odsekov, kjer je potekal transport za potrebe določene gradnje, se izvajalca pozove k 
odpravi nastalih poškodb.  
 

Mag. Borut Bezjak l.r. 
Vodja Oddelka za infrastrukturo,  

okolje, prostor in investicije 
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Direktorica občinske uprave je na 7. seji prejela pobudo da se na spletni strani občine redno 
objavlja zapisnike sej svetov krajevnih skupnosti.  
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA SIMONA RESMANA 
 
Krajevni skupnosti Radovljica in Lesce zapisnike sej svetov objavljata na svojih spletnih 
straneh, na občinskih spletnih straneh pa krajevne skupnosti Begunje, Kamna Gorica, Kropa 
in Ljubno. Pobudo svetnika bomo posredovali Odboru krajevnih skupnosti s predlogom, da jo 
upoštevajo potrjene zapisnike sej v objavo na občinskih spletnih straneh pošiljajo na e-naslov 
obcina.radovljica@radovljica.si. 
 
 
 
 
 
 

Manca Šetina Miklič l.r. 
Vodja Kabineta župana 
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Župan in direktorica občinske uprave sta na 7. seji prejela pobudo svetnika Nejca Klička za 
postavitev uličnega fitnesa v Kropi. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. 
člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA NEJCA KLIČKA 
 
Namestitev uličnega fitnesa v Kropi je mogoča, je pa treba, tako kot v nekaterih drugih krajih v 
občini, kjer je ulični fitnes že nameščen, predhodno poiskati in preveriti najbolj ustrezno 
lokacijo, na kateri je mogoče tudi urediti primerno podlago. Po določitvi ustrezne lokacije se 
predvideno investicijo lahko umesti v Načrt razvojnih programov in za ta namen zagotovi 
sredstva v proračunu.   
 
 
Pripravila: 
Romana Šlibar Pačnik, višja svetovalka 
za družbene dejavnosti  
 
 

Tanja Pogačnik l.r. 
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti 
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Župan in direktorica občinske uprave sta na 7. seji prejela pobudo za sanacijo cestišča na 
vzponu na Stočje z ustreznim odvodnavanjem. Župan je za odgovor na podlagi drugega 
odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA NEJCA KLIČKA 
 
Sanacija cestišča na vzponu na Stočje z ustreznim odvodnavanjem ni posebej zajeta v nabor 
investicij v štiriletnem planu razvoja in vzdrževanja cest za obdobje 2020–2023. Cesta se bo 
tudi v bodoče vzdrževala na nivoju, kot to omogočajo proračunska sredstva, namenjena za 
redno vzdrževanje občinskih cest.    
 
 
 
 
 

Mag. Borut Bezjak l.r. 
Vodja Oddelka za infrastrukturo,  

okolje, prostor in investicije 
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Direktorica občinske uprave je na 7. seji prejela vprašanje svetnice Tine Mrak o vzdrževanju 
tematskih poti in višini sredstev za ta namen. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNICE TINE MRAK 
 
Občina Radovljica trenutno skrbi za 12 tematskih poti, na katerih je treba vsako leto opraviti 
nujna vzdrževalna dela. Vsako leto pride na vrsto druga tematska pot, ki se jo temeljiteje 
obnovi. Občina Radovljica tematske poti ureja z zunanjimi izvajalci, izbranimi na podlagi 
zbiranja ponudb. Izbrani izvajalec na podlagi ogleda na terenu in izkazanih potreb opravi 
redna vzdrževalna dela, košnjo trave, po potrebi obnovo usmerjevalnih tabel...  
 
Vodna učna pot Grabnarica je bila temeljiteje obnovljena lani, prav tako so bila letos junija 
izvedena večja vzdrževalna dela. Zamenjani so bili slabi, prepereli deli mostov, lesenih ograj, 
na novo bile postavljene stopnice in urejene mreže, ki so nameščene na mostovih. Uredilo se 
je tudi počivališče na izviru Lipance. Vzdrževalna dela so bila ponovno izvedena v mesecu 
avgustu. Tematska pot poteka večidel po vodnem svetu, kjer je večina objektov v senci in 
stalno izpostavljena vlagi, zato so tudi leseni objekti na tej tematski poti hitreje oz. stalno 
dotrajani.    
 
Menimo, da tematska pot Grabnarica ni v izredno slabem stanju in ni nevarna za obiskovalce. 
Tematska pot poteka po zasebnih zemljiščih, kjer pa zaradi vremenskih neprilik in narave 
terena lahko pride do občasnih preprek na poti, ki pa so v doglednem času sanirane. Hoja po 
tematskih pohodnih poteh je na lastno odgovornost.  
 
Letos je občina za vzdrževanje in obnovo tematskih poti namenila približno 13.000 evrov. 
 
 
Pripravila: 
Andreja Schmitt, višja svetovalka  
za gospodarske zadeve   
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 
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Župan in direktorica občinske uprave sta na 7. seji prejela glede sanacije ceste Prezrenje – Spodnja 
Dobrava, pravnomočnosti parcelacije, določitvi odkupne cene zemljišč s prošnjo, da se pripravi točen 
terminski plan aktivnosti z roki in odgovornimi za izvedbe, ter predlogom, da se preveri možnost, da 
se ob sanaciji ceste skozi gozd med Prezrenjami in Spodnjo Dobravo obnovi tudi vodovod, ki je 
speljan ob cesti. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine 
Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA JERNEJA KOLMANA 
 
Izvedba 1. faze sanacije ceste Prezrenje – Spodnja Dobrava je predvidena v letu 2020. Sočasno bo 
potekala tudi obnova dotrajanega vodovoda. Jeseni letos so bili izvedeni sondažni izkopi za potrebe 
določitve načina izvedbe sanacije. Pri tem se je izkazalo, da je ustroj nosilne podlage pod asfaltno 
površino nosilno relativno dober, vendar vsebuje fine delce organskega izvora, kar slabo vpliva na 
posledice heterogenega zmrzovanja in odtajevanja. Na podlagi dognanj trenutno iščemo 
najprimernejšo tehnologijo sanacije ceste. Ena od variant, ki se kaže kot najprimernejša, saj 
tehnologija omogoča stabiliziranje finih delcev v obstoječem tamponu, je obnova po sistemu reciklaže 
z uporabo penjenega bitumna. Taka izvedba le minimalno zviša niveleto ceste in je tudi finančno 
sprejemljivejša od klasične celovite obnove z izvedbo grede, tampona in asfaltne obloge. Začetek 
izvedbe sanacije ceste in obnove vodovoda je predviden spomladi leta 2020. Točen terminski plan bo 
dorečen, ko bo izbrana tehnologija sanacije, znan izvajalec gradbenih del in znana dokončna nova 
širina predvidene ceste. Če do pomladi ne bo pridobljeno zemljišče za širitev ceste, se bo izvedla 
sanacija v širini obstoječe asfaltne površine ceste, ki znaša 2,80 m.  
 
Glede pravnomočnosti parcelacije in določitve odkupne cene zemljišč pojasnjujemo, da so bile 
poslane ponudbe oblikovane na osnovi ocene površin iz podatkov zemljiško katastrskega prikaza. 
Tako določene površine so zgolj približne zaradi nenatančnosti grafičnega katastra (ZKP). Za 
zagotovitev točnih izmer smo naročili geodetsko izmero, ki še ni zaključena. Zaradi spremembe pravil 
med samim postopkom je bilo potrebno s strani geodeta pridobiti soglasja vseh lastnikov za 
parcelacijo cestnega sveta. To je zelo podaljšalo rok izvedbe izmere. Geodetsko podjetje, ki izvaja 
parcelacijo, je kljub omenjenim težavam večino soglasij pridobilo in elaborat izmere oddalo na 
Geodetsko upravo. Trenutno čakamo na izdajo odločbe. 
 
Po izdaji odločbe bomo nadaljevali z odkupi. Ponudbene cene so določene na osnovi primerljivih cen 
pri urejanju lastništva že zgrajenih javnih cest in namenske rabe zemljišč. V okviru urejanja te ceste 
smo na daljšem odseku (gozd med Sp. Dobravo in Prezrenjami) naleteli na solastnike, ki niso hoteli 
podpisati parcelacije niti se dogovoriti o prodaji zemljišča. Po daljši korespondenci so ti solastniki 
oktobra 2019 vendarle odgovorili, da so se pripravljeni dogovoriti. Ocenjujemo, da bomo cesto lahko 
zemljiško knjižno uredili v roku pol leta. 
 
Pripravili: 
Borut Bezjak 
Marjan Kne 
Dominik Skumavec 

Mag. Borut Bezjak l.r. 
Vodja Oddelka za infrastrukturo,  

okolje, prostor in investicije 
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ODGOVORI NA USTNE POBUDE 
 
Na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica je župan za odgovore na 
pobudo in vprašanja, zastavljena ustno na 7. seji, zadolžil občinsko upravo. 
 

- Pobuda svetnika Gorazda Fajfarja, da se do naslednje seje občinskega sveta 
pripravi rešitve za problem logopeda v vrtcih. Z informacijo o analizi stanja o potrebi 
logopeda v Vrtcu Radovljica ni zadovoljen, saj je na prejšnji seji predlagal samostojno 
točko dnevnega reda s predstavitvijo poročila in rešitev ter sprejemom sklepa. Prav 
tako Odbor za šolstvo in otroško varstvo, glede na zapisnike, te informacije ni 
obravnaval.  

Odgovor občinske uprave: V mesecih maj in junij 2019 je bil v vseh enotah Vrtca 
Radovljica izveden sistematski logopedski pregled (detekcija logopedskih sposobnosti) otrok 
v starosti 4 do 5 let. Poročilo o rezultatih logopedskega pregleda, pripravljeno v Vrtcu 
Radovljica, je bilo posredovano svetnikom na 7. seji občinskega sveta. Glede na rezultate 
pregleda je vodstvo Vrtca Radovljica predlagalo, da se zagotovi prisotnost logopeda enkrat 
tedensko po 4 ure. Na ta način bi bila zagotovljena skupinska logopedska obravnava otrok v 
vseh enotah Vrtca Radovljica. Občina Radovljica podpira predlog Vrtca Radovljica in bo v ta 
namen zagotovila potrebna sredstva s prerazporeditvijo proračunskih sredstev. Storitev bo 
zagotovljena izven cene programa. 
 

- Vprašanje svetnika Branka Fajfarja v zvezi z obračunavanjem sejnin svetnikov v 
letu 2015. Prejeli so elektronsko sporočilo zaposlene v računovodstvu, da so v letu 
2015 dobili preveč izplačane sejnine. Svetniki so izpostavili dodatna vprašanja o 
zakonski osnovi in o dopisu računskega sodišča, kako je naročilo občini 
obračunavanje sejnin. Kot mu je znano, je možno poračunavanje največ za eno leto 
nazaj. Občinska uprava pa mu je preveč nakazano sejnino v letu 2015 poračunala pri 
zadnji seji, za katero je potem dobil samo 36 evrov sejnine, ne da bi ga kdo vprašal za 
soglasje. Glede tega je postavil vprašanja vodji Referata za finance in proračun ter 
direktorici občinske uprave, vendar ni prejel odgovora. Zato prosi, da se vsem, ki jim 
je bila na tak ali drugačen način odvzeta sejnina iz tega mandata, le ta poračuna, tako 
kot se mora. Prosi tudi za odgovor, kako je možno za štiri leta nazaj izvesti poračun na 
osnovi sejnine s 6. seje občinskega sveta.  

Odgovor občinske uprave: Računsko sodišče je pri pregledu izplačila sejnin ugotovilo, da je 
bilo štirim svetnikom v letu 2015 izplačanih preveč sejnin glede na Pravilnik o plačah in 
drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov organov občine in delovnih teles 
Občinskega sveta Občine Radovljica ter predsednikov svetov krajevnih skupnosti (DN UO, 
157/12, 165/12), po katerem letni znesek sejnin ne sme presegati 7,5% letne plače župana. Na 
podlagi te ugotovitve smo to nepravilnost odpravili. Ugotovljene zneske preveč plačanih 
sejnin v letu 2015 smo poračunali pri obračunu sejnine za drugo trimesečje v letu 2019, o 
čemer smo svetnike obvestili po elektronski pošti. Oba svetnika, ki sta po elektronski pošti 
zaprosila za dodatno pojasnilo, sta odgovor tudi prejela. V skladu z Obligacijskim zakonikom 
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(Ur. l. RS, 97/07 - UPB, v nadaljevanju OZ), ki se upošteva za izplačilo sejnin, so bili svetniki 
obogateni brez pravnega temelja (190. člen OZ). Splošni zastaralni rok je 5 let (346. člen OZ), 
kar pomeni, da zadeva še ni zastarana. 
 

- Vprašanje svetnice Neže Mezeg, kdo skrbi za čistočo na avtobusni postaji v 
Radovljici in območju za njo.  

Odgovor občinske uprave: Za čistočo na avtobusnem postajališču Radovljica skrbi lastnik 
objekta podjetje Arriva Slovenija, za čistočo okoli avtobusne postaje pa javno podjetje 
Komunala Radovljica. Po podatkih Komunale Radovljica, območje za avtobusno postajo, ki 
zajema prostor pred trgovino Mercator, trgovino Pogačnik in trafiko, čistijo dnevno.   
 

- Vprašanje svetnice Neže Mezeg, kako je s projektom prenove avtobusne postaje v 
Radovljici. 

Odgovor občinske uprave: Občina je od lastnika avtobusnega postajališča Radovljica, 
podjetja Arriva Slovenija pridobila informacijo, da v obdobju 2020-2021 ne načrtuje 
prenovitvenih del na objektu. Občina kot lastnica prometnih površin na avtobusnem 
postajališču Radovljica investicije v prenovo prometnih površin ni vključila v štiriletni 
program razvoja in vzdrževanja cest za obdobje 2020–2023. 
 
 
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 
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INFORMACIJA:  AKTIVNOSTI ZA PRIDOBITEV ZNAKA ”SLOVENIA GREEN 

DESTINATION” 
 
 
V letošnjem letu je Občina Radovljica izpolnila pogoj za sprejem v Zeleno shemo slovenskega 
turizma. V prilogi je informacija JZ Turizem in kultura Radovljica o izvedenih aktivnosti za 
pridobitev certifikata zelene destinacije – znaka »Slovenia Green Destination«, ki ga podeljuje 
Slovenska turistična organizacija. Aktivnosti bodo članom občinskega sveta predstavljene tudi 
na seji. 
 
 
 
 

Ciril Globočnik l.r. 
ŽUPAN 
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Javni zavod Turizem in kultura Radovljica 
Linhartov trg 9, 4240 Radovljica 
 
 
 
 
INFORMACIJA ZA OBČINSKI SVET OBČINE RADOVLJICA 
 
 

Zelena shema slovenskega turizma - informacija o O IZVEDENIH 
AKTIVNOSTIH za pridobitev znaka SLOVENIA GREEN 

DESTINATION 
 
 

Občina RADOVLJICA je spomladi 2019 vstopila v Zeleno shemo slovenskega turizma - Slovenia 
Green Destination (SGD), katere namen je s praktičnim in učinkovitim orodjem uvajati in 
pospeševati trajnostne poslovne modele v slovenski turizem ter krepiti osnovo za trženje zelene 
ponudbe. Projekt poteka pri Slovenski turistični organizaciji v sodelovanju z mednarodno 
organizacijo Green Destinations in njenim akreditiranim partnerjem v Sloveniji, Zavodom 
Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace.  
 
Občina je ob vstopu v projekt imenovala Zelenega koordinatorja Natašo Mikelj ter oblikovala 
Zeleno ekipo. V času od vstopa v projekt je občina oz. Zelena ekipa izvedla vrsto v projektu 
predvidenih aktivnosti in sicer: 

- podpisana je bila Zelena politika občine, in sicer 23.10.2019 v sklopu letnega srečanja 
turističnih delavcev v občini Radovljica. Podporo zeleni politiki je poleg župana Občine 
Radovljica podpisalo še 40 ponudnikov nastanitev, aktivnosti ter zainteresiranih 
posameznikov.  

- na dan podpisa Zelene politike so bile zasebnim ponudnikom predstavljene možnosti za 
pridobitev zelenega znaka za nastanitve in agencije ter podane spodbude za razvoj 
trajnostnih modelov (Slovenia Green Accommodation). 

- seznanjali smo prebivalce in zasebnike s potekom projekta in pomenom razvoja 
trajnostnega turizma - preko občinske spletne strani, glasila, drugih medijev;  

- izvedeno je bilo anketiranje treh skupin deležnikov v Občini: prebivalce, obiskovalce in 
turistična podjetja in druge ponudnike – anketiranje je v zaključni fazi 

- pripravljena je bila Analiza stanja v destinaciji in seznam vse kulturne (nepremične) ter 
naravne dediščine (varovana območja in biotska raznovrstnost), ki je na območju 
destinacije aktualna za razvoj trajnostnega turizma,  

- pripravljen je bil popis vse aktualne ponudbe v destinaciji - ponudniki, kolesarske, 
pešpoti, tradicionalne prireditve, nesnovna dediščina 

- zbrani so bili potrebni podatki, dokazila in odgovori na preko 100 vprašanj vezanih na 
trajnostni management in turizem, na okolje in prostor - v skladu s standardom 
Slovenija Green Destination ter vneseni v  spletno platformo, 

- v sklopu destinacijske spletne strani je vzpostavljena predstavitvena stran Zelene sheme 
https://www.radolca.si/sl/zelena-shema. Na tej strani bomo še naprej prebivalce 
obveščali o trajnostnih strategijah, poročilih, dosežkih in dokumentih v zvezi z Zeleno 
politiko in pridobivanjem znaka Slovenia Green, 
 

https://www.radolca.si/sl/zelena-shema
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Občinski svet Občine Radovljica bomo o pridobivanju znaka Slovenia Green obveščali sproti. 
Prav tako vas bomo ko bodo zbrani vsi podatki in zaključene ankete, seznanili z rezultati ter 
predlaganimi ukrepi.   
 
 
 
Zeleni koordinator 
Nataša Mikelj l.r. 
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